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Konunun Önemi
“To Err is Human”, IOM 1999
• Hastaneye yatan hastalarda yapılan iki çalışmada, yan etki veya tıbbi bakım
sırasında bir hata görülme sıklığı %2.9 ve %3.7 bulunmuştur. Bunların %58
ve %53’ü önlenebilir tıbbi hatalar olarak tanımlanmıştır.
• Bu veriler kullanılarak, 1997 yılı içinde ABD’de hastaneye yatan 33.6 milyon
hasta esas alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi hata nedeni ile her yıl en az
44.000, belki de 98.000 hastanın öldüğü öngörülmektedir.
• Tıbbi hataların maliyetinin 37.6 milyar ile 50 milyar dolar arasında
olabileceği tahmin edilmektedir. Önlenebilir hataların maliyeti ise 17-29
milyar dolar arasındadır.

Institute of Medicine’ın raporu dikkate alınırsa,
Amerika Birleşik Devletleri hastanelerinde her gün en az
100 hasta, tıbbi hatalar nedeni ile ölmektedir.

Donald M Berwick, Errors Today and Errors Tomorrow, New Engl J Med, 348;2570, 2003.

Yeni bir rapor!!!
Amerikan Hastanelerinde Hasta Güvenliği
• “Medicare” popülasyonunda bulunan hastalarda 2000 ile 2002 yılları
arasında 37 milyon hastaneye yatışta 1.14 milyon (%3.08) hasta güvenliği
ihlali saptandı.
• Hasta güvenliği ihlallerinin başında zamanında tanı koyma ve tedaviye
başlama, dekübitus ülserleri gelişmesi ve post-operatif sepsis geliyordu.
Bu üç olay tüm hasta güvenliği ihlallerinin %60’ını kapsıyordu.
• Bu rapora göre Amerikan hastanelerinde bir yılda 195,000 hastanın
önlenebilir hatalardan dolayı ölebileceği öngörülmektedir.

Health Grades Quality Study, Patient Safety in American Hospitals, July 2004

Results: Using a weighted average of the 4 studies, a lower limit of 210,000 deaths per year
was associated with preventable harm in hospitals. Given limitations in the search capability
of the Global Trigger Tool and the incompleteness of medical records on which the Tool
depends, the true number of premature deaths associated with preventable harm to patients
was estimated at more than 400,000 per year. Serious harm seems to be 10- to 20-fold more
common than lethal harm.

Başınıza geldi mi?
• Hekimler (831)
– %35’i kendilerine veya yakınlarına uygulanan tedavide tıbbi hata
yapıldığını belirtiyor.

• Toplum (1207)
– %42’si kendilerine veya yakınlarına uygulanan tedavide tıbbi hata
yapıldığını belirtiyor.

Blendon, et al. N Eng J Med 2003; 347:1933-40

Uluslararası durum
“Commonwealth Fund International Survey”
Tıbbi Hata Yapıldığına İnananlar
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Türkiye’de Sağlık Çalışanları ve Toplum Ne
Düşünüyor?
• Sağlık çalışanlarının %69’u kendisinin veya bir
yakınının tıbbi uygulama hatası ile karşılaştığını ifade
etmektedir.
• Toplum: Çalışmaya katılan 4797 gönüllüden 481 i
(%10) kendilerine veya yakınlarına aldıkları sağlık
hizmeti sırasında bir tıbbi uygulama hatası yapıldığına
inandıklarını ifade etmişlerdir.

Çakmakçı M, Akalın HE. Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya. Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları.
TTB Yayınları, Ankara, 2011

Bu fark neden?

Hasta güvenliği uygulamaları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık
kurumları;
a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve
doğrulanması,
b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için
hastanın rızasının alınması,
c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin
sağlanması,
ç) İlaç güvenliğinin sağlanması,
d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin
sağlanması,
e) Cerrahi güvenliğin sağlanması,
f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,
g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin
yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri alır ve
düzenlemeleri yapar.

Tanımlar
• Hasta güvenliği: Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve
sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta
hasarlarının eliminasyonu veya azaltılması (the prevention of
healthcare errors, and the elimination or mitigation of patient
injury by healthcare errors)

• Sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata): Hastaya sunulan sağlık
hizmeti sırasında kasıtsız bir aksamanın neden olduğu
beklenilmeyen sonuç (an unintended healthcare outcome
caused by a defect in the delivery of care to a patient)

National Patient Safety Foundation, July 2003, www.npsf.org/

Sağlık Hizmetine Bağlı Hata
Tıbbi Uygulama Hatası
• İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlemi yapma (errors of
commission: doing the wrong thing)
• İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapmama (errors of
omission: not doing the right thing)
• Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygulama
(errors of execution: doing the right thing incorrectly)

National Patient Safety Foundation, July 2003, www.npsf.org/

Tıbbi Hatalar
• Medikasyon hataları: Çoğu önlenebilir olan bu hatalar verilen ilaçların
hastaya yanlış uygulanması ile ilgilidir. Yanlış ilaç seçimi, yanlış doz, veriliş
şekli, birlikte verilen başka ilaçlarla etkileşim, allerjisi olan hastaya bu ilacın
verilmesi gibi hatalar bu tip hatalardır.
• Cerrahi hatalar: Çalışmalar cerrahi hataların, hastaneye yatan her 50
hastanın birinde görüldüğünü ortaya koymuştur.
• Tanı koymada hatalar: Yanlış tanı, yanlış ve yetersiz tedaviye ve gereksiz
tetkiklerin yapılmasına neden olabilmektedir. Laboratuvar testlerinin yanlış
uygulanması veya yorumlanması sık rastlanılan tıbbi hatalar arasında yer
almaktadır.(IoM Raporu, 2015)
• Sistem yetersizliklerine bağlı hatalar: Sağlık hizmetinin sunumu sırasında
sistemde ortaya çıkan ve saptanması oldukça zor olan hatalardır
(defibrilatör, iv sıvı pompaları, anestezi aletleri, v.b.)
• Diğer: Hastane infeksiyonları, yanlış kan transfüzyonu gibi sorunlar önemli
tıbbi hatalar arasında yer almaktadır.

En Sık Görülen Tıbbi Uygulama Hataları
• İlaç yan etkileri
• Sağlık Hizmeti Sunumu İlişkili İnfeksiyonlar (HAIs)
–
–
–
–

•
•
•
•

Üriner kateter ilişkili infeksiyonlar
Santral kateter ilişkili infeksiyonlar
Cerrahi yara infeksiyonları
Ventilatör ilişkili pnömoni

Düşme ve hareketsizliğe bağlı yaralanmalar
Doğum ile ilişkili yan etkiler
Bası ülserleri
Venöz tromboembolizm

Medical Errors, ABD Senato Raporu, 2 Temmuz 2014

Hasta Güvenliğini En Fazla Zorlayan Konular
•
•
•
•
•
•

Medikasyon hataları
Sağlık hizmeti sunumu ilişkili infeksiyonlar
Yanlış taraf cerrahisi
Tanı hataları
Düşmeler
Yeniden hastaneye yatışlar

National Patient Safety Foundation - http://www.npsf.org September 30, 2011

Amerika Birleşik Devletleri Verilerine Göre
Medikasyon Hataları: IOM Raporu
• Yılda en az 1,5 milyon önlenebilir medikasyon
hatası
– Hastanelerde Yatan Hastalarda
• 400,000/yıl önlenebilir medikasyon hatası
• Yaklaşık 1 medikasyon hatası/hasta günü

– Ayaktan Tedavi (poliklinik) Hastalarında
• 530,000/yıl önlenebilir hata (Medicare)

• Yılda 7000 ölüm
• Sağlık sistemine yükü 177 milyar dolar

Hasta Güvenliği İhlalleri/Tıbbi Hataların
Sonuçları
• Mortalite ve morbidite
• Yatış süresinde uzama
• Hasta ve hasta yakınlarına verdiği rahatsızlık
(en hafif tanımı ile)
• Hukuksal sorunlar

Pronovost et al. Defining and measuring patient safety. Crit Care Clin 2005; 21:1-19.

Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliğini Etkileyen Faktörler
Dış Etkenler
Bilgi altyapısı
Demografi

Yeni Teknolojiler
Yönetimin çalışmaları

Ekonomik baskı
Sağlık politikaları

Toplumun farkındalığı
Politik iklim

Yönetim
Hasta yükü
İnsan gücü
Kaynaklar

Organizasyon
Altyapı
Hasta güvenliği kültürü

Fiziksel Çevre
Altyapı

İnsan-Sistem
Bağlantısı

Erişebilirlik
Personel gelişimi
Liderlik düzeyinde katılım
Organizasyonel/
Sosyal Çevre

Verilen Hizmetin Özelliği
Kompleks tedaviler
Fiziksel gereksinimler
İş yükü
Mental zorlamalar
Takım çalışması
Süreklilik/Eksiklikler
Kişisel Karakteristikler
Bilgi/Beceri
Yorgunluk
Deneyim
Motivasyon/Davranış
Fiziksel/Mental kapasite
Kültürel yetenek
Kerm Henriksen, PhD, AHRQ

Hasta Güvenliği İhlallerinde Kök Neden Analizleri
Sonuçları
•
•
•
•

İletişim yetersizliği (%70)
Oriantasyon/eğitim eksikliği (%60)
Hasta değerlendirmede yetersizlik (%40)
İnsangücü eksikliği (%25)

Heidi King, Team STEPPS, Team strategies & tools to enhance performance &
patient safety, AHRQ, 2007

Önlenebilir tıbbi uygulama hatalarının oluşum nedenleri
Nedenler

Önemli/Çok önemli (%)

İnsangücü eksikliği
Hekim sayısının eksikliği
Hemşire sayısının eksikliği
Sağlık çalışanlarının eğitim yetersizliği
Aşırı işyükü ve işyükü zorlaması
Hekimlerin hastalarına ayırdıkları sürenin yetersizliği
İletişim eksikliği
Tıbbi bakımın karmaşıklığı
Ekip çalışmasında sorunlar
Bireysel hatalar
Süpervizyon eksikliği
Politika ve süreçlerin eksikliği
Politika ve süreçlerin uygulanmaması
“Hoşgörü kültürü” eksikliği
Kurumda hasta yükünün çok olması
Hastaların sorumluluklarını bilmemeleri
Hataların rapor edilmesinin hiçbir şeyi
değiştirmeyeceği algılaması

80.7
74.3
81.4
84.0
93.7
92.8
80.5
62.0
67.9
64.3
62.5
77.0
75.5
56.8
87.1
66.8
61.7

Çakmakçı M, Akalın HE. Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya. Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları.
TTB Yayınları, Ankara, 2011

Hasta Güvenliğini İyileştirmenin Önündeki
Engeller
• Sağlık hizmetinin çok karmaşık hale gelmesi
• “Hoşgörü kültürü” eksikliği
–
–
–
–
–

İnkar
Profesyonel otorite
Kendini beğenmişlik, durumdan memnun olma
Hata yapmaya karşı gösterilen tepki
Korku

• Konu ile ilgili eğitim yetersizliği
• Hataların rapor edilmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği
algılaması

VanGeest and Cummins, An educational needs assessment for improving patient safety,
National Patient Safety Foundation, White Paper Report 3, 2003.

Ne Yapılmalı?
• Kültür değişimini gerçekleştirmek gerekir.
• İletişim kanallarını açmak gerekir, her düzeyde,
özellikle de hata konularında.
• Sistem güvenliği analizlerini uygulamak gerekir.
• EN ÖNEMLİSİ;
– İsim bazında suçlama, ayıplama, cezalandırma ve
eğitme yaklaşımından vazgeçilmesi gerekir. Bu
yaklaşım geri teper!!!
RJ Fairbanks, Human factors engineering. U Rochester Medical Center, 2007.

Hasta Güvenliği ve İnnovasyon
Detaylı İnnovasyon Karar Destek Sistemi
“4A Accelerator Model”
•
•
•
•

Awareness
Accountability
Ability
Action

(farkındalık, farkında olma)
(hesap verebilirlilik, sorumluluk)
(yetenek, beceri, kabiliyet)
(eylem)

CR Denham, Patient Safety Practices: Leaders can turn barriers into accelerator.
J Patient Safety 2005;1:41-55.

Hasta Güvenliği Kültürü Yaratma ve UygulamaBaşarı Faktörleri
• Kuvvetli bir iletişim planı,
• Gözle görülür bir LİDER desteği (liderler daha doğru bir ifade),
• İyileşmeyi değerlendirmede kullanılacak “metriklerin” çok iyi
belirlenmesi, uygulama öncesi ve sonrası değerlendirilmelerde
kullanılması,
• Kısa dönem başarılarının duyurulması, kutlanması ve tüm
çalışanlar tarafından paylaşılmasının sağlanması,
• Uzun süreli başarılar için takım çalışmaları ve takım olarak
çalışmanın iyileştirilmesi programlarının uygulanması,
• Hasta ve ailesi ile ortaklık kurulması!
Team STEPPS, Team strategies & tools to enhance performance & patient safety, 2007
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